Kulturní centrum Dobřichovice pozvolna rozjíždí kulturní akce
Po tříměsíční pauze bych vás opět ráda pozvala na kulturní pořady, které jsme museli na jaře odložit.
11. března v zámecké vinárně proběhne dlouho slibovaná přednáška spisovatele a badatele Filipa
Vojtáška o hloubkařích. Přednáška a beseda se bude týkat nejen Dobřichovic samotných, které

byly opakovaně napadeny v druhé polovině dubna 1945, ale i blízkého okolí - Všenor, Řevnic,
Srbska, Mníšku pod Brdy. Vstupné na přednášku je dobrovolné, a na místě si budete moci i
zakoupit knihu s podpisem autora Vojtáška. Dále srdečně zvu děti s rodiči 21. června v 15h
do zámeckého nádvoří na dětské divadelní představení Malého divadélka Praha rodiny
Novákových. Alena a Rosťa Novákovi jsou pokračovatelé slavné loutkařské rodiny Matěje
Kopeckého a v současnosti i hostujícími členy divadla La Putyka, jehož principálem je jejich
syn Rosťa Novák. V Dobřichovicích na nádvoří odehrají se svými půvabnými loutkami
pohádku O kohoutkovi a slepičce. V týž den večer od 19:30 vystoupí na zámku hudební trio
Jana Hrubého. V akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem
(m.j. 5P Luboše Pospíšila, Marsyas, Vl.Merta, Schodiště...) a fenomenálním hráčem na
keltskou harfu Seanem Barrym (m.j. Lenka Filipová) představí matador českého bigbítu
průřez svou bohatou kariérou - mišíkovky, mertovky, instrumentálky... anebo třeba irské
balady v uhrančivém podání Barryho či autorské písně Fencla. Barevný koncert plný
překvapení a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough...)
je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád
tak trochu klukem... ostatně, jde o jasně "nejmladší" z Honzových hudebních působišť.
Vstupenky máte někteří již zakoupené, ale také je můžete opět zakoupit s předstihem a za
výhodnější cenu v Infocentru, které je otevřeno vždy od středy do neděle v čase 13h-18h. Ve
velkém sále na zámku je od 15. května k vidění dětská výtvarná výstava ateliéru Arteradky,
která bude ukončena v sobotu 6. června. Radka Charapovová prosí rodiče o vyzvednutí prací
během neděle 7. června, kdy budeme výstavu demontovat. V termínu 13. června až 30.
června připravujeme další výstavu. Jedná se o fotografie Fotoklubu Beroun, jehož členkou je i
naše bývalá paní učitelka prvního stupně Boženka Musilová. Určitě zavítejte. Andrea
Kudrnová

